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HOTĂRÂREA

NR. 64/2017

privind aprobarea criteriilor de acordare a majorării salariale de 12,5%,
inclusă în salariul de bază, pentru persoanele autorizate, prin act administrativ
al primarului comunei Densuș, să efectueze operaţiuni în registrul electoral

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Densuș, nr. 45/69
din 21.08.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/66 din 21.08.2017 şi avizul
favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local al
comunei Densuş, nr. 47/56 din 25.08.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 69/21.08.2017, privind aprobarea
criteriilor de acordare a majorării salariale de 12,5%, inclusă în salariul de bază,
pentru persoanele autorizate, prin act administrativ al primarului comunei Densuș, să
efectueze operaţiuni în registrul electoral;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3
alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15,
art. 19 alin. (2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b)
şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 13 alin. (1) lit. c)-f), art. 14-15,
art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 188/1999, republicată, privind
statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, litera “b”, alin. (4), litera “d” şi“e”
şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- (1)Se aprobă criteriile de acordare a unei majorări salariale de
12,5%, inclusă în salariul de bază, pentru persoanele autorizate, prin act administrativ
al primarului comunei Densuș, să efectueze operaţiuni în registrul electoral , conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Funcţiile publice, ca funcţii ocupate de persoane autorizate, să
efectueze operaţiuni în registrul electoral, beneficiază de o majorare a salariului de
bază stabilit prin prezentul act administrativ, cu 12,5%, procent ce va fi inclus în
salariul de bază, prin raportare la criteriile de la alin. (1) şi principiile prevăzute de
lege.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se
însărcinează compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Densuș.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara,
Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 4 Prezentul hotărăre se afişează pe site-ul www.primariadensus.ro, la
panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţul
Hunedoara, Primarului comunei Densuș , compartimentului financiar-contabil,
sindicatului şi reprezentanţilor salariaţilor, instituţiilor, serviciilor publice si
persoanelor interesate.
.

Densuş, 29

august

2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MERIAN NICU LĂSCUȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 29 august
2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum : 6 voturi « pentru », 0 vot« abţinere » și 0 voturi « contra ».

